Arnold Schwarzenegger signeert
Homoseksuele indoctrinatiewet
Friday Church News Notes, 19 oktober 2007, www.wayoflife.org
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

De Californische gouverneur, Arnold Schwarzenegger, heeft een
wetsontwerp (SB777) tot nieuwe wet gesigneerd, die scholen van de
staat verandert in homoseksuele indoctrinatiecentra, en alles verbiedt
wat geïnterpreteerd kan worden als negatief jegens homoseksualiteit,
biseksualiteit, transseksualiteit en andere morele perversies.
(“Schwarzenegger Signs Law Banning Anything Perceived as Negative to ‘Gays’”, WorldNetDaily, 13 oktober 2007).
Deze wet zal ongetwijfeld in heel Amerika de openbare scholen teisteren, want Californië is de grootste afnemer van leerboeken, en het is
onwaarschijnlijk dat uitgevers zich de kosten willen veroorloven om
afzonderlijke edities te drukken voor andere staten.
Het is dus nu officieel onwettig voor studenten of leraren in Californië te zeggen dat homoseksualiteit een zonde is, of dat het huwelijk enkel voor een man en een vrouw is, of dat mensen geboren
worden als mannelijk of vrouwelijk, of het bekritiseren van “crossdressing” (het dragen van kleren
van de andere sekse) of geslachtsverandering of enige andere “alternatieve levensstijl”.
De nieuwe wet vereist dat het studenten wordt toegestaan het toilet of de kleedkamer te kiezen van
hun keuze. Een jongen kan gebruik maken van het meisjestoilet, wanneer hij zich “identificeert”
met de vrouwelijke sekse.
Een ander wetsvoorstel, tot wet gesigneerd door Schwarzenegger, AB14, verbiedt staatssubsidie of
elk programma dat geen homoseksuele praktijken ondersteunt. Daarin zijn begrepen dagverblijven
en peutercentra, bejaardenhuizen, … en zelfs ziekenhuizen.
Schwarzenegger, een Hollywoodfilmster, die speelde in een aantal van de meest banale en gewelddadige films, is een republikein, wat ons eraan herinnert dat politiek niet het antwoord is op Amerika’s morele crisis.
De wortel van het probleem is de afvalligheid, het compromis en de wereldlijkheid in de kerken van
de natie, en tenzij dat wordt aangepakt en er berouw en opwekking komt onder belijdende christenen, en de vrees voor God voluit wordt gepredikt, zullen alle politieke activiteiten van de wereld
geenszins de morele afglijding die naar de vernietiging voert kunnen tegenhouden.
“Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben, en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend
voorbeeld van het ondergaan van de straf van eeuwig vuur” - Judas 7.
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